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บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ำกัด (มหำชน) ด ำเนินธรุกิจใหบ้ริกำรดำ้นกำร

ประกนัภยัตอ่ มำกว่ำ 42 ปี และในปัจจบุันยังมีธรุกิจกำรบริกำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธรุกิจประกันภัยเพ่ือเสริมสรำ้งรำยไดแ้ละกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืน บริษัทนับเป็นกลไก

หนึ่งที่ส ำคัญของภำคธรุกิจประกันภัยในประเทศไทย ดว้ยกำรน ำเสนอวิธีกำรบริหำร

จัดกำรควำมเส่ียงที่เหมำะสมกบัควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค  บริษัทมีเป้ำหมำยหลักใน

กำรด ำเนินธรุกิจเพ่ือกำรเจริญเติบโต พรอ้มรักษำควำมมัน่คงทำงกำรเงินและควำม

เพียงพอของเงินกองทนุ  มีอัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ที่ดี  สรำ้งคณุค่ำแก่

ภำคธรุกิจประกันภยั  ประชำชน  และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  ควบคู่ไปกับกำร

พัฒนำสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  เพ่ือเสริมสรำ้งควำมมัน่คงทำงสังคม ตำมแนวทำงกำร

พฒันำอย่ำงยัง่ยืน 
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บริษทั ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) 
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สารจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

ส ำหรบัปี 2563 นบัเป็นปีแห่งควำมทำ้ทำย เนือ่งจำกเกิดกำรแพร่ระบำดของเชื้อ

ไวรัส COVID-19 บริษัทไดด้ ำเนินมำตรกำรเพ่ิมควำมระมัดระวังขั้นสงูสดุภำยใต ้

สมมตุิฐำนกรณีเกิดเหตกุำรณ์เลวรำ้ยที่สดุ   ในขณะเดียวกันบริษัทเชื่อว่ำจะมีโอกำส

ใหม ่ๆ เกิดขึ้นท่ำมกลำงสภำพแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงจำกแนวทำงดงักล่ำวท ำให้

บริษัทยังคงสำมำรถด ำเนินธุรกิจได ้อย่ำงยั ่งยืนภำยใต ้สภำพแวดล้อมที่มีกำร

เปลี่ยนแปลง โดยบริษัทมีกำรบริหำรจัดกำรควำมต่อเนื่องทำงธรุกิจที่มีประสิทธิภำพ

ท ำใหก้ิจกำรสำมำรถด ำเนนิไปอย่ำงไมห่ยดุชะงกั  

 

แมก้ำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 จะส่งผลกระทบมำกมำยต่อหลำย

ธรุกิจ บริษทัยังไดร้ับกำรคงอันดบัควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินสำกล (Insurer Financial 

Strength (IFS) Rating) จำก Fitch Ratings ที่ ‘A-’ หรืออยู่ในระดับ “แข็งแกร่ง” แนวโนม้

อันดบัเครดิตมีเสถียรภำพ (Outlook Stable) ซ่ึงกำรประกำศคงอันดบัเครดิตดงักล่ำวได ้

ค ำนงึถึงผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสั COVID-19 เขำ้มำเป็นปัจจยัในกำร

พิจำรณำคงอันดบัไวด้ว้ยแลว้ ซ่ึงสะทอ้นถึงโครงสรำ้งธรุกิจประกันภยัของบริษัทที่ยัง

แข็งแรง ระดบัเงนิกองทนุที่แข็งแกร่งและระดบัควำมเส่ียงทำงดำ้นกำรลงทนุและ สภำพ

คล่องที่อยู่ในเกณฑท์ี่ดีซ่ึงจะท ำใหบ้ริษัทยังคงไดร้ับควำมเชื่อมัน่จำกผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุ

ฝ่ำยรวมทั้งโอกำสในกำรขยำยกำรรับประกันภัยต่อและกำรบริกำรอ่ืนๆ ทั้งในและ

ตำ่งประเทศ  

 



 

 บริษัทมุ่งเนน้กำรพัฒนำตลำดร่วมกับคู่คำ้ โดยเนน้กำรพัฒนำและน ำเสนอ

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรือช่องทำงกำรขำยใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของ

ผูบ้ริโภคทัง้ในประเทศและกำรขยำยเขำ้สูภ่มูิภำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ดว้ยกำรร่วมมือ

กับพันธมิตรที่เป็นบริษัทประกันภยัต่อและบริษัทประกันภยั เพ่ือเพ่ิมรำยไดจ้ำกกำรรับ

ประกันภัยและรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรที่เกี่ยวเนื่องกับกำรประกันภัย ส่งเสริมกำรน ำ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มำใชก้ับทกุหน่วยงำนในองค์กร ทั้งดำ้นกำรพัฒนำ

ผลิตภณัฑป์ระกนัภยั กำรตลำด ชอ่งทำงกำรจ ำหนำ่ย กระบวนกำรท ำงำน เพ่ือลดกำรใช ้

ทรัพยำกร  ลดตน้ทนุกำรด ำเนินงำน เพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนพรอ้มกบักำรเติบโต

อย่ำงยัง่ยืน 

 

 บริษัทใหค้วำมส ำคัญกับกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดีและกำรบริหำรควำมเส่ียง

อย่ำงเหมำะสม รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร และกำรพัฒนำทรัพยำกร

บคุคล ค ำนึงถึงควำมสมดลุในดำ้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลใหบ้ริษัท

ไดร้ับกำรประเมินดำ้นกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) และสมำคมส่งเสริมสถำบัน

กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) ในระดบั 5 ดำว และยังเป็นหนึ่งในองคก์รที่ไดร้ับกำรรับรอง
ตอ่อำยกุำรเป็นสมำชิกโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทจุริต 

(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption, “CAC”)  เ ป็ น
กำรแสดงใหเ้ห็นถึงควำมมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธรุกิจตำมหลักกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ด ี

บริษทัปลกูฝังใหพ้นกังำนทกุคนปฏิบัติงำนดว้ยควำมซ่ือสตัยส์จุริต ปฏิบัติตำมกฎหมำย 

และเขำ้ใจถึงควำมรับผิดชอบของตนเองต่อหลักปฏิบัติที่ดีงำม ซ่ึงสำมำรถยืนยันไดว้่ำ

กำรด ำเนนิธรุกิจของบริษทัและบริษทัในเครือ ไมม่ีสว่นเกี่ยวขอ้งกบักำรทจุริตคอรร์ัปชนั

ทกุรปูแบบ 
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บริษัทมุ่งมัน่กำรด ำเนินธรุกิจบนรำกฐำนแห่งควำมอย่ำงยัง่ยืน ภำยใตก้ำร

บริหำรควำมเส่ียงที่ เหมำะสม โดยยึดหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและสร้ำง

ผลตอบแทนอย่ำงยัง่ยืนในระยะยำวเพ่ือสรำ้งประโยชนส์งูสดุใหแ้กผู่ม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ำย 

 

 

 

 

                  (นำยโอฬำร วงศส์รุพิเชษฐ)์ 

                      ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
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เก่ียวกบัรายงานฉบบัน้ี 1 

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกบัรายงานฉบบัน้ี 

บรษิทั ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) 

ฝ่ายเลขานกุารบรษิทั 

เลขท่ี 48/22-24 ซอยรชัดาภิเษก 20  ถนนรชัดาภิเษก  แขวงสามเสนนอก  เขตหว้ยขวาง 

กรงุเทพฯ 10310 

โทร. (662) 660 6111, (662) 666 8088 

รำยงำนกำรพัฒนำเพ่ือควำมยัง่ยืนเล่มนี้จัดท ำขึ้นเป็นฉบับที่ 5 โดยมุ่งเนน้กำรส่ือสำร

ประเด็นดำ้นควำมยัง่ยืนที่เชื่อมโยงกับกลยทุธ์ของบริษัท โดยมีรำยละเอียดเกี่ยวกับกลยทุธก์ำร

ด ำเนินงำน ดงันี้ (1) ดำ้นกำรพัฒนำผลิตภณัฑ ์(2) ดำ้นกำรขยำยตลำด (3) ดำ้นกำรเสริมสรำ้ง

ควำมมัน่คงทำงสงัคม และ (4) ดำ้นควำมเป็นเลิศในกำรด ำเนินธรุกิจ เพ่ือใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำย

ทรำบถึงควำมมุ่งมัน่และแนวทำงกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรพัฒนำเพ่ือควำมยัง่ยืน โดยพิจำรณำ

สำระส ำคัญและน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ครอบคลมุทัง้ในดำ้น

เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม  

 

ขอ้มลูในรำยงำนฉบับนี้ครอบคลุมระยะเวลำกำรด ำเนินกำรตัง้แต่ 1 มกรำคม 2563 ถึง

วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 โดยมีแนวทำงกำรรำยงำน ที่สอดคล้องกับกรอบ Global Reporting 
Initiative (GRI Standards) ในระดบัตวัชีว้ดัหลกั (Core)  

 

บริษทัไดจ้ดัท ำรำยงำนฉบบันีเ้ป็น 2 ภำษำ ทัง้ภำษำไทย และ  ภ ำ ษ ำ อั ง ก ฤษ  ผู้ที่ ส น ใ จ

สำมำรถดำวนโ์หลดรำยงำนฉบบันีผ้ำ่นทำงเว็บไซต ์www.thaire.co.th 

รายงานการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืน ปี 2563 

บริษทั ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) 
4 



ขอ้มลูบริษทั 

  บริษัท ไทยรับประกันภยัต่อ จ ำกัด (มหำชน) ก่อตัง้เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2521 

เพ่ือด ำเนินธรุกิจประกนัภยัตอ่ ดำ้นกำรประกันวินำศภยัทกุประเภท มีวัตถปุระสงคห์ลักในกำร

ด ำเนินธรุกิจเพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อธรุกิจประกันภัยและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

ดว้ยกำรมุ่งหวังที่จะใหเ้ป็นบริษัทประกันภัยต่อที่มีควำมเชี่ยวชำญและควำมเป็นมืออำชีพ 

(Professional Reinsurer) เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรรับประกันภยัของประเทศไทยและ
เป็นศนูยก์ลำงของขอ้มลูทำงสถิตขิองธรุกิจประกนัวินำศภยั 

 

ปัจจบุันบริษัทมีบริษทัย่อย จ ำนวน 4 บริษัท เพ่ือด ำเนินธรุกิจใหบ้ริกำรที่เกี่ยวเนื่องกับ

ธรุกิจประกันภยักับลกูคำ้หลำกหลำยกลุ่ม ทั้งบริษัทประกันภยั องคก์รภำครัฐและเอกชน  เป็น

กำรส่งเสริมกำรสรำ้งคณุค่ำใหก้ับลกูคำ้ของบริษัท ช่วยลดตน้ทนุกำรด ำเนินงำน ทั้งนี้ กำร

ด ำเนนิธรุกิจของบริษทัอยู่บนพ้ืนฐำนของหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ีกำรบริหำรควำมเส่ียงที่

เหมำะสม ค ำนงึถึงกำรสรำ้งคณุค่ำใหก้บัผูม้ีสว่นไดเ้สีย เพ่ือน ำไปสูก่ำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยืน 

2 

ท่ีตัง้ส านกังาน 

48/22-24 ซอยรชัดำภเิษก 20 

ถนนรชัดำภเิษก แขวงสำมเสนนอก เขตหว้ยขวำง  

กรงุเทพฯ 10310 
 

โทร 0-2660-6111, 0-2660-8088 

แฟกซ ์0-2660-6100 

ขอ้มลูหลกัทรพัย ์

ชือ่ย่อหลกัทรพัย ์THRE 
 

เขำ้ซ้ือขำยที่ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยวนัแรก  

วนัที่ 26 กมุภำพนัธ ์2536 
 

ทนุจดทะเบียน ณ ปัจจบุนั 3,709 ลำ้นบำท 

ลกัษณะการด าเนินธรุกิจ 

    บริษัทใหบ้ริกำรดำ้นประกันภัยต่อและ

บริกำรอ่ืนๆ ที่เก่ียวเนื่องกับธรุกิจประกันภยัที่

หลำกหลำยและเป่ียมดว้ยคณุภำพ ดว้ยกำร

มุ่ ง เ น ้น ที่ ล ูกค้ำ เ ป็ นส ำ คัญ  จึ ง ไ ด ้พัฒนำ

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ ตลอดจนกำร

ใหบ้ริกำรที่เกี่ยวเนื่องกับธรุกิจประกันภัยซ่ึง

เป็นที่ตอ้งกำรของผูบ้ริโภคออกสู่ตลำดอย่ำง

ตอ่เนือ่ง 
 

    บริษทัประกอบธรุกิจอย่ำงมืออำชพีดว้ย

ควำมมุง่มัน่ที่จะสรรคส์รำ้งผลประกอบกำรที่ดี

และกำ้วสู่กำรเป็นบริษทัท่ีดทีี่สดุใน

อตุสำหกรรม ส่ิงเหล่ำนีจ้ะเกิดขึน้ไดด้ว้ยควำม

ทุม่เทและร่วมมือร่วมใจของพนกังำนทกุคน 
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ไทยร ีเซอรวิ์สเซส 

โครงสรา้งกล ุม่บรษิทั 
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การประกอบธรุกิจของบริษทัในเครอื 

บริษทั ไทยรี เซอรวิ์สเซส จ ำกดั (THRES)  
 บริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุน้สดัสว่นรอ้ยละ 100 จดัตัง้ขึน้ในเดือน เมษำยน 2549  

 ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้ จ ำนวน 100 ลำ้นบำท  

 ประกอบธรุกิจใหบ้ริกำร Outsourcing Service Solution แกบ่ริษทัประกนัภยั  
  บริษทัประกนัชีวิต และบริษทัทัว่ไป  

บริษทั ไทยรี แอคชวัเรียล คอนซัลติง้ จ ำกดั (THREA)  
 บริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุน้สดัสว่นรอ้ยละ 100 จดัตัง้ขึน้ในเดือน มกรำคม 2554  

 ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้ จ ำนวน 50 ลำ้นบำท  

 ประกอบธรุกิจเป็นท่ีปรึกษำและใหบ้ริกำรดำ้นคณิตศำสตรป์ระกนัภยั 

บริษทั อีเอ็มซีเอส ไทย จ ำกดั (EMCS)  
 บริษัทย่อยท่ีบริษัท ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 จัดตั้งขึ้น ใน เดือน 

พฤศจิกำยน 2543  

 ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้ จ ำนวน 30 ลำ้นบำท 

 ประกอบธรุกิจใหบ้ริกำรดำ้นคอมพิวเตอรใ์นกำรจัดกำรค่ำสินไหมรถยนต์

และจดัท ำสถิตท่ีิเกี่ยวขอ้ง 

 

บริษทั ไทยรี อินโนเวชัน่ จ ำกดั (THREI)  
 ถือหุน้โดยบริษทั ไทยรี เซอรวิ์สเซส จ ำกดั สดัสว่นรอ้ยละ 100 จดัตัง้ขึน้ในเดือน 

ธนัวำคม 2559 

 ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 37.5 ลำ้นบำท และเรียกช ำระแลว้ จ ำนวน 37.5 

ลำ้นบำท 

 ประกอบธรุกิจใหบ้ริกำรแพลตฟอรม์อิเล็กทรอนกิสแ์ละบริกำรท่ีเกี่ยวเนือ่งแกผู่้

ประกอบธรุกิจและบคุคลทัว่ไป  
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วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ 

เพ่ิมคณุค่าใหท้กุฝ่ายทัง้ลกูคา้  ค ูค่า้ 

ผ ูถื้อห ุน้ และ พนกังาน 

3 

ม ุง่ส ูก่ารเป็นพนัธมิตรอนัทรงคณุคา่ท่ีสดุ

ดา้นการประกนัภยัสว่นบคุคลในประเทศ

ไทยและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
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ค่านิยม 
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ผลการด าเนินงานท่ีส าคญัของปี 2563 

พฒันาผลิตภณัฑป์ระกนัภยัรว่มกบัค ู่คา้ 

ชัว่โมงอบรม

เฉล่ีย 10 

ชัว่โมงต่อ

พนกังานท่ี

ไดร้บัการ

อบรมหน่ึงคน 

ความผกูพนัของ

พนกังานอย ูใ่นระดบั

สงูสดุ คือ ระดบัพึง

พอใจ 

ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์ 

เริม่มีเบ้ียประกนัภยัต่อจากต่างประเทศ 

ดา้นการขยายตลาดต่างประเทศ  

ดา้นการเสรมิสรา้งความมัน่คงทางสงัคม  

“ผลการด าเนินงานดา้นการพฒันาเพ่ือความยัง่ยนื” 

4 

งบประมาณ

สนบัสนนุการ

พฒันา

ศกัยภาพของ

พนกังาน 5.4

ลา้นบาท 

ไมมี่การบาดเจ็บ

จากการท างาน

ถึงขัน้หยดุงาน 

 

เงินสนบัสนนุ

กิจกรรมเพ่ือการกศุล 

0.6 ลา้นบาท 
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COVID-19 

PM 2.5 



 

สมาชิกโครงการแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทย 

ในการต่อตา้นทจุรติ 

 

การประเมินการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

ระดบั “ดีเลิศ” (5 ดาว) 

 

 A- 

 

การประเมินคณุภาพการจดัการประชมุ

สามญัผ ูถื้อห ุน้  (AGM Checklist)  
100 คะแนน จาก 100 คะแนน 

ทดสอบแผน

บรหิารความ

ต่อเน่ืองทางธรุกิจ 

1 ครัง้ต่อปี 

 

ไดร้บัการคงอนัดบั

ความแข็งแกรง่ทาง

การเงินสากล จาก 

Fitch Rating ท่ี A- 

หรอือย ูใ่นระดบั 

“แข็งแกรง่”  และมี

แนวโนม้อนัดบัเครดิต

มีเสถียรภาพ 

(Stable) 

 

ดา้นความเป็นเลิศในการด าเนินธรุกิจ  
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นโยบายความยัง่ยืน 

บริษทั ไทยรบัประกนัภยัตอ่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัในเครือ ด ำเนนิธรุกิจดว้ย

ควำมตระหนกัและใหค้วำมส ำคญัถึงกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน โดยมีวตัถปุระสงคห์ลกัเพ่ือ

สรำ้งผลตอบแทนที่ด ี สรำ้งคณุค่ำแกธ่รุกิจประกนัภยั ควบคู่ไปกบักำรพฒันำสงัคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม ตำมแนวทำงกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน เพ่ือเสริมสรำ้งควำมมัน่คงทำงสงัคม 

อนัจะน ำไปสูก่ำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยืนขององคก์รสืบไป โดยมีนโยบำยควำมยัง่ยืน ดงันี ้ 

 

ด ำเนนิธรุกิจตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร

ท่ีดี ค ำนงึถึงผลกระทบตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สีย 

 

ก ำหนดกลยทุธแ์ละรปูแบบในกำรด ำเนนิ

ธรุกิจเพื่อควำมยัง่ยืน โดยค ำนงึถึง

สภำพแวดลอ้มทำงธรุกิจ ปัจจยักำร

เปลี่ยนแปลง โอกำส และควำมเสี่ยงตำ่ง ๆ ท่ี

อำจมีผลกระทบตอ่กำรบรรลวุัตถปุระสงค์

และเป้ำหมำยหลกัขององคก์ร รวมทัง้ปัจจยั

ตำ่ง ๆ ท่ีอำจมีผลกระทบตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สีย 

 

สง่เสริมกำรสรำ้งนวัตกรรมและเทคโนโลยี

มำใชใ้นกำรด ำเนนิงำน เพ่ือกอ่ใหเ้กิดมลูคำ่

ทำงธรุกิจ สรำ้งควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั 

และตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูม้ีสว่นได ้

เสีย โดยค ำนงึถึงจริยธรรมในกำรด ำเนนิ

ธรุกิจ และผลกระทบตอ่สงัคมและ

สิ่งแวดลอ้มในระยะยำว เพื่อน ำไปสูก่ำร

เตบิโตอย่ำงยัง่ยืน 

 

ตดิตำมดแูลกำรจดัสรรทรพัยำกรและกำรใช้

ทรพัยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผล โดยค ำนงึถึงผลกระทบของกำร

ใชท้รพัยำกร กำรพฒันำทรพัยำกรตลอด

ห่วงโซ่ธรุกิจ (Value Chain) และกำร
เปลี่ยนแปลงของปัจจยัภำยในและภำยนอก

อยู่เสมอ 

 

 

เปิดเผยขอ้มลูผลกำรด ำเนนิงำนดำ้นควำม

ยัง่ยืน ทัง้ขอ้มลูทำงกำรเงนิและไมใ่ชข่อ้มลู

ทำงกำรเงนิท่ีมีควำมนำ่เชือ่ถือ โปร่งใส 

เพื่อใหเ้กิดกำรพฒันำอย่ำงตอ่เนือ่ง 

1 2 

3 

4 

5 

5 
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เสริมสรำ้งควำมมัน่คงใหล้กูคำ้ คูค่ำ้ ผูถื้อหุน้ พนกังำน ตลอดจนผู้

มีสว่นเกี่ยวขอ้งกบับริษทัและธรุกิจประกนัภยัทัง้ทำงตรงและ

ทำงออ้ม น ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใชก้บัทกุหนว่ยงำนใน

องคก์ร เพื่อใหก้ำรด ำเนนิธรุกิจขององคก์รเกิดผลลพัธท่ี์มี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกขึน้ และท ำใหบ้ริษทัพฒันำและ

เตบิโตอย่ำงยัง่ยืน 

เสริมสรำ้งควำมมัน่คงใหภ้ำคธรุกิจประกนัภยัและประชำชน ศึกษำ

ควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคและร่วมพฒันำผลิตภณัฑแ์ละบริกำรเพื่อ

ตอบสนองตอ่ควำมตอ้งกำรดงักลำ่ว เพื่อใหบ้ริษทัประกนัภยั

สำมำรถขำยผลิตภณัฑเ์พื่อสนองกลุม่ผูบ้ริโภคไดอ้ย่ำงเหมำะสม 

สำมำรถสรำ้งผลตอบแทนร่วมกนักบัลกูคำ้บริษทัประกนัภยั ผำ่น

ผลิตภณัฑแ์ละบริกำรของบริษทัท่ีครบวงจร  

 

เสริมสรำ้งควำมมัน่คงใหส้งัคมและส่ิงแวดลอ้ม ด ำเนนิธรุกิจตำม

หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ค ำนงึถึงผลกระทบตอ่ผูม้ีสว่นได ้

เสียในทกุกระบวนกำรด ำเนนิธรุกิจ 

“พนัธสญัญาดา้นความยั่งยนื ขององคก์ร คือ                

การเสริมสรา้งความมั่นคงทางสงัคม เพ่ือน าไปสูก่ารพฒันา

ธุรกิจอยา่งยั่งยนื” 

1 

2 

3 
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1 

แนวทางการสรา้งการมีสว่นรว่มกบักล ุม่ผ ูมี้สว่นไดเ้สีย 

     บริษทัไดก้ ำหนดกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ส ำคัญตำมพันธกิจของบริษัท และผูม้ีส่วนไดเ้สีย

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงมีกำรระบกุำรมีส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียแตล่ะกลุ่ม เพ่ือลดผลกระทบ

จำกกำรด ำเนนิงำนและมุง่เนน้กำรสรำ้งคณุค่ำใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สีย ดงันี้ 

 

กล ุม่ผ ูมี้สว่นไดเ้สีย 

 

เรือ่งท่ีผ ูมี้สว่นไดเ้สียคาดหวงั 

 

วิธีการสรา้งการมีสว่นรว่ม 

 

การสรา้งคณุค่าให ้                

ผ ูมี้สว่นไดเ้สีย 

 

 
 กำรด ำเนนิธรุกจิใหบ้รรลุ

วิสยัทศันแ์ละเป้ำหมำยของ

บริษทั 

 ผลตอบแทนกำรลงทนุที่คุม้ค่ำ

และยัง่ยืน 

 มกีำรพฒันำธรุกจิและ

ตอบสนองตอ่กำรเปลีย่นแปลง

ในอนำคต 

 มกีำรบริหำรควำมเสีย่งและกำร

ก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 

 ไดร้ับขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น 

ทนัเวลำ ทัง้ขอ้มลูทำงกำรเงนิ

และขอ้มลูท่ีไมใ่ชท่ำงกำรเงนิ 

 กำรประชมุผูถ้ือหุน้ 

 กำรแสดงควำมคิดเห็นหรือแจง้

ขอ้รอ้งเรียนผำ่นชอ่งทำงรับ

เร่ืองรอ้งเรียน 

 กำรเปิดเผยผลกำรด ำเนนิงำน 

 กำรจดัท ำรำยงำนประจ ำปี 

 กำรจดักจิกรรม Road Show 
 กำรประสำนงำนกบัหนว่ยงำน 

IR 
 กำรพบปะใหข้อ้มลูกบั

นกัวิเครำะหห์ลกัทรัพย ์นกั

ลงทนุ และผูจ้ดักำรกองทนุรวม 

 สรำ้งผลตอบแทนอย่ำงตอ่เนือ่ง

แก่ผูถ้ือหุน้ 

 ปฏิบตัติอ่ผูถ้ือหุน้อย่ำงเท่ำ

เทียมกนั 

 เปิดเผยขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง 

ครบถว้น ทนัเวลำ ทัง้ขอ้มลู

ทำงกำรเงนิและขอ้มลูท่ีไมใ่ช่

ทำงกำรเงนิ 

 
 ไดร้ับผลตอบแทนที่เหมำะสม 

 มคีวำมมัน่คงและกำรเตบิโตใน

กำรท ำงำน 

 สวสัดกิำร สทิธิประโยชน ์กำร

บริหำรงำนบคุคล 

 ไดร้ับกำรฝึกอบรม เพิ่มพนู

ควำมรู ้และพฒันำ

ควำมสำมำรถ 

 ไดร้ับขอ้มลูขำ่วสำรที่เกี่ยวขอ้ง

อย่ำงสม ำ่เสมอ 

 ควำมเคำรพในสทิธิและกำร

ไดร้ับกำรปฏิบตัทิี่เป็นธรรม 

 กำรสือ่สำรวิสยัทศันแ์ละ

เป้ำหมำยของบริษทั 

 จดักิจกรรมประธำนเจำ้หนำ้ท่ี

บริหำรพบพนกังำน 

 กำรประเมนิผลกำรปฏิบตังิำน 

 กำรสง่เสริมกำรพฒันำควำมรู้

ควำมสำมำรถของพนกังำน 

 คณะกรรมกำรสวสัดกิำร 

 กำรส ำรวจควำมผกูพนัใน

องคก์รของพนกังำน 

 กำรแสดงควำมคิดเห็นหรือแจง้

ขอ้รอ้งเรียนผำ่นชอ่งทำงรับ

เร่ืองรอ้งเรียน 

 มกีระบวนกำรสรรหำบคุลำกร

อย่ำงโปร่งใส 

 ดแูลผลตอบแทนที่เหมำะสม

สอดคลอ้งกบัภำระหนำ้ท่ี 

 สง่เสริมกำรพฒันำควำมรู้

ควำมสำมำรถของพนกังำน 

เพื่อเพิม่ศักยภำพในกำรท ำงำน 

6 
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กล ุม่ผ ูมี้สว่นไดเ้สีย 

 

เรือ่งท่ีผ ูมี้สว่นไดเ้สียคาดหวงั 

 

วิธีการสรา้งการมีสว่นรว่ม 

 

การสรา้งคณุค่าให ้                

ผ ูมี้สว่นไดเ้สีย 

 

 
 ผลติภณัฑท์ี่ตรงควำมตอ้งกำร

และกำรบริกำรที่ด ี

 กำรใหข้อ้มลูท่ีครบถว้นเป็น

ประโยชนต์อ่กำรตดัสนิใจ 

 กำรตอบสนองควำมตอ้งกำร

ตำ่ง ๆ อย่ำงรวดเร็ว 

  

 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ

ลกูคำ้ 

 กำรน ำเสนอผลติภณัฑแ์ละกำร

บริกำร 

 กำรใหค้ ำแนะน ำชว่ยเหลอื 

 กำรพบปะลกูคำ้ 

 พฒันำผลติภณัฑแ์ละบริกำร

ร่วมกบัลกูคำ้ 

 สง่เสริมกำรใหบ้ริกำรของ

บริษทัในเครือ ที่ด ำเนนิธรุกิจ

ดำ้นกำรสนบัสนนุกำร

ปฏิบตังิำนอื่นแก่กลุม่ลกูคำ้

ธรุกิจประกนัภยั 

  

  

  

  

 กำรจดัซ้ือจดัจำ้งที่โปร่งใส เป็น

ธรรม 

 มกีำรช ำระเงนิตำมก ำหนด 

 กำรสรำ้งมลูค่ำเพิ่มและควำม

ร่วมมอืในระยะยำว 

 กำรรกัษำควำมลบัของคู่คำ้ 

คู่แขง่ทำงกำรคำ้ 

 กำรปฏิบตัติอ่คู่คำ้อย่ำงเป็น

ธรรมและเท่ำเทียมกนั 

 กำรตดิตอ่สือ่สำรผำ่นสือ่ตำ่งๆ 

 กำรร่วมมอืทำงธรุกิจ 

 กำรจดัท ำสญัญำ 

  

 มหีลกัเกณฑใ์นกำรคดัเลอืกคู่

คำ้หรือคู่สญัญำ ไมเ่อำรัดเอำ

เปรียบ 

  

 
 กำรปฏิบตัติำมกฎหมำย 

ขอ้บงัคบั ระเบียบตำ่ง ๆ 

  

 กำรเขำ้ร่วมกิจกรรมและ

โครงกำรของหนว่ยงำนกบัดแูล

และองคก์รทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 กำรจดัสง่รำยงำนใหก้บั

หนว่ยงำนก ำกบัดแูล 

  

 ปฏิบตัติำมกฎหมำย 

ขอ้บงัคบั ระเบียบตำ่ง ๆ 

อย่ำงเคร่งครัด 
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ห่วงโซ่คณุค่า 7 

  กำรรับประกันภัยต่อ ถือเป็นส่วนหนึ่งในกำรเสริมสรำ้งควำมมัน่คงทำงสังคม เนื่องจำกกำร

ประกันภยัต่อเป็นเคร่ืองมือกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทประกันภยั และช่วยเพ่ิมควำมสำมำรถใน

กำรรบัประกนัภยัไดม้ำกขึน้ ซ่ึงเป็นกำรสรำ้งคณุค่ำใหก้บัเศรษฐกิจ สงัคม และผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยเงินท่ี

ไดจ้ำกกำรเก็บเบ้ียประกันภยัต่อจะถกูน ำไปลงทนุ  เพ่ือใหส้ถำบันกำรเงินใชเ้ป็นแหล่งเงินทนุในกำรให้

กูยื้ม และยงัสำมำรถสรำ้งควำมมัน่คงใหส้งัคม กล่ำวคือส ำหรับประชำชนทัว่ไปท่ีมีประกนัภยัจะมีควำม

มัน่คงในชีวิตและทรัพยส์ินมำกขึ้น ส ำหรับธรุกิจจะไดร้ับควำมคุม้ครองในทรัพยส์ินท่ีไดท้ ำประกนัภยัไว้

ท ำใหเ้กิดควำมมัน่คงในกิจกำร ดังนัน้ กำรประกันภยัรวมถึงกำรประกนัภยัต่อจึงมีส่วนส ำคญัในกำร

เสริมสรำ้งควำมมัน่คงใหก้บัสงัคมและระบบเศรษฐกิจ กำรเติบโตของธรุกิจประกนัภยัมีส่วนผลกัดนัให้

อตุสำหกรรมอ่ืนๆ เติบโตไปดว้ย  กำรรับประกันภัยต่อจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินงำนดำ้น

ควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมในกระบวนกำรด ำเนนิธรุกิจหลกัของธรุกิจประกนัภยั 
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ความส าคญัของการประกนัภยัต่อ 

         บริษทัในฐำนะบริษทัประกนัภยัตอ่ ด ำเนนิธรุกิจประกนัภยัตอ่และบริกำร

อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธรุกิจประกนัภยัครบวงจรเป็นที่ตอ้งกำรของบริษทัประกนัภยัและ

ผูบ้ริโภคหรือผูถื้อกรมธรรม ์ซ่ึงกำรด ำเนนิธรุกิจของบริษทัมีควำมส ำคญั ดงันี้ 

ความส าคญัต่อผ ูเ้อาประกนัภยั 

คือ กำรใหค้วำมคุม้ครองและเป็น

หลกัประกนัควำมมัน่คงในชวิีตและ

ทรพัยสิ์นใหแ้กช่วิีตของตนเองและ

ครอบครวั 

2 

ความส าคญัต่อบรษิทัประกนัภยั 

คือ ชว่ยใหบ้ริษทัประกนัภยัมีควำม

มัน่คงในกำรประกอบธรุกิจ เพ่ิม

ควำมสำมำรถในกำรรบัประกนัภยั

ไดม้ำกขึน้ 

ความส าคญัต่อสงัคม 

คือ เป็นหลกัประกนัควำมมัน่คงใหแ้กผู่เ้อำ

ประกนัภยั และชว่ยแบ่งเบำภำระของสงัคม 

ท ำใหเ้กิดควำมมัน่ใจ หำกเกิดอบุตัภิยัหรือ

ควำมเสียหำยขึน้ ผูป้ระสบภยัจะไดร้บักำร       

ชดเชยค่ำสินไหมทดแทน 

3 

ความส าคญัต่อเศรษฐกจิ 

คือ เงนิที่ไดจ้ำกค่ำเบ้ียประกนัภยั 

เป็นแหลง่เงนิทนุที่ส ำคญัแหลง่หนึง่

ของประเทศในกำรกูยื้มมำลงทนุ

เพ่ือกระต ุน้เศรษฐกิจของประเทศ 

4 

1 

8 
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การบริหารจดัการองคก์รเพ่ือความยัง่ยนื 9 

ทรพัยากร 

บคุลากร 

ลกูค้า 

1. การบริหารจดัการ
ทรพัยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. การบริหาร 
ทรพัยากรมนุษย ์

3. การบริหาร 
ลกูค้าสมัพนัธ์ 

4. การบริหาร 
ความเส่ียงองคก์ร ความเส่ียง 

บริษทัไดบ้ริหำรจดักำรองคก์ร โดยค ำนงึถึงสภำพแวดลอ้มทัง้ภำยใน ภำยนอก และปัจจัยควำม

เสี่ยงต่ำงๆ เพ่ือน ำมำก ำหนดเป็นกลยทุธแ์ละแผนธรุกิจประจ ำปีท่ีสอดคลอ้งกับวัตถปุระสงคแ์ละ

เป้ำหมำยหลกัขององคก์ร บริษทัมีกำรส่งเสริมกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใชก้บัทกุหนว่ยงำน

ในองคก์ร และน ำเสนอคณุค่ำของสินคำ้หรือบริกำรท่ีเหมำะสมตอ่ลกูคำ้บริษัทประกนัภยัเพ่ือส่งมอบ

ไปยงัผูบ้ริโภค โดยวิธีกำรบริหำรจดักำรองคก์รเพ่ือควำมยัง่ยืนของบริษทัมีดงันี้ 
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 คณะกรรมกำรเป็นผูอ้นมุัติแผนงำนธรุกิจและงบประมำณประจ ำปี รวมถึงกำร

บริหำรจัดกำรทรัพยำกรทั้งด ้ำนกำรเงิน (financial capital) ด้ำนบุคลำกร 
(human capital) สงัคมและควำมสมัพนัธ ์(social and relationship capital) และ
ทรพัยำกรธรรมชำต ิ(natural capital)  

 มีกำรประชมุเพ่ือติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนธรุกิจและงบประมำณ รวมถึง

กำรใชท้รัพยำกรใหเ้ป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยค ำนึงถึงกำร

เปลี่ยนแปลงของปัจจยัภำยในและภำยนอกอยู่เสมอ 

 ใชร้ะบบงำนทำงดำ้นบัญชีและกำรเงิน เพ่ือชว่ยใหก้ำรวำงแผนและบริหำรทรัพยำกร

ขององคก์รมีประสิทธิภำพ 

การบรหิารจดัการทรพัยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 1. 

 คดัเลือกบคุลำกรท่ีเหมำะสมกบัวฒันธรรมองคก์ร และเป้ำหมำยในกำรด ำเนนิธรุกิจ  

 ส่งเสริมใหพ้นักงำนทกุคนมีควำมภำคภมูิใจในองค์กร และมีโอกำสกำ้วหนำ้ในสำย

อำชพี 

 มุ่งเนน้ใหพ้นักงำนไดพ้ัฒนำทักษะที่จ ำเป็นในกำรท ำงำน และทักษะดำ้น soft skills 
อำทิ designed thinking, outward mindset, emotional intelligence เป็นตน้ เพ่ือให้
พนกังำนสำมำรถใหบ้ริกำรลกูคำ้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ใหค้วำมส ำคญัเร่ืองควำมปลอดภยั สขุอนำมยั และส่ิงแวดลอ้มในกำรท ำงำนที่ด ี 

 ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรส ำหรับพนักงำนอยู่ในระดับที่เหมำะสม สอดคลอ้งกับ

หนำ้ท่ีควำมรบัผิดชอบ และสำมำรถเทียบเคียงไดก้บัต ำแหนง่ในธรุกิจที่ใกลเ้คียงกนั  

 ส่งเสริมใหเ้กิดกำรส่ือสำรภำยในองค์กร เปิดช่องทำงใหพ้นักงำนสำมำรถแสดง

ควำมคิดเห็น เสนอขอ้รอ้งเรียน และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบักำรท ำงำน อันจะน ำมำ

ซ่ึงประสิทธิภำพกำรท ำงำนและควำมสมัพนัธอ์ย่ำงยัง่ยืนภำยในองคก์ร 

การบรหิารทรพัยากรมนษุย ์2. 
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 รกัษำระดบัมำตรฐำนกำรสื่อสำรและกำรบริกำร  

 สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดท้นัเวลำและตรงควำมตอ้งกำร  

 มีช่องทำงกำรขำยที่สำมำรถเขำ้ถึงไดง้่ำยและหลำกหลำย เพ่ือใหเ้ขำ้ถึงกลุ่มลกูคำ้

เป้ำหมำย 

การบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์3. 

 ก ำหนดเป้ำหมำยอัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงนิกองทนุของบริษทัที่ไม่ต ำ่กว่ำรอ้ย

ละ 300 เพ่ือใหบ้ริษทัประกนัวินำศภยัที่ท ำประกันภยัตอ่กบับริษทั ด ำรงเงินกองทนุ

ไวเ้พ่ือรองรับควำมเส่ียงดำ้นเครดิตจำกกำรประกันภัยต่อในระดับต ำ่ ท ำใหต้น้ทนุ

ของกำรใชเ้งนิกองทนุในกำรท ำธรุกิจต ำ่ลงไปดว้ย 

 มีหน่วยงำนก ำกับดแูลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและขอ้บังคับที่เกี่ยวขอ้ง และจัดใหม้ี

รำยงำนสรปุผลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและขอ้บังคับเสนอต่อคณะกรรมกำร

ตรวจสอบทกุไตรมำส 

 ปฏิบตัติำมกฎหมำย ประกำศ ขอ้ก ำหนด และกฎระเบียบตำ่งๆ ที่ก ำหนดโดยองคก์ร

ที่ก ำกบัดแูลและหนว่ยงำนของรฐัท่ีเกี่ยวขอ้งอย่ำงเคร่งครดั 

 กำรบริหำรควำมเส่ียงขององคก์รครอบคลมุควำมเส่ียงหลักในกำรประกอบธรุกิจ 

ซ่ึงรวมถึงควำมเส่ียงดำ้นกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่เป็นส่วนส ำคัญ

ตอ่กำรด ำเนนิธรุกิจในยคุปัจจบุนั 

 

การบรหิารความเสี่ยงองคก์ร 4. 
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กระบวนกำรบริหำรจดักำรองคก์ร 

ทิศทางการด าเนินธรุกจิ 

ทุกฝ่ำยรับทรำบทิศทำงนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจจำกประธำน

เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร เพ่ือจัดท ำแผนธรุกิจของบริษัท และมีกำรจัดประชมุ

ร่วมกับฝ่ำยบริหำร เพ่ืออนมุัติและวำงแผนกำรท ำงำนร่วมกัน เพ่ือให้

บรรลตุำมวัตถปุระสงคข์องกำรด ำเนนิงำนในปีนัน้ ๆ 

การบรหิารความเสี่ยง 

ระบแุละพิจำรณำผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำน เพ่ือจัดท ำ

กำรบริหำรควำมเสี่ยงองคก์ร เพ่ือใหส้ำมำรถบรรลวุัตถปุระสงคข์อง

องคก์รน ำไปสูก่ำรเตบิโตอย่ำงมัน่คงและยัง่ยืน 

การมีสว่นรว่ม 

ปฏิบตัติำมแผนงำนท่ีวำงไว ้โดยควำมร่วมมือของพนกังำนทกุฝ่ำย 

ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำพนักงำนและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ

พนกังำน เพ่ือใหพ้นกังำนมีควำมตัง้ใจในกำรท ำงำนและร ูส้ึกเป็นส่วนหนึ่ง

ขององคก์ร เนื่องจำกพนกังำนเป็นหนึ่งในผูม้ีส่วนไดเ้สียขององคก์รและ

เป็นปัจจยัส ำคญัในกำรด ำเนนิธรุกิจ 

การน าไปปฏิบติั 

จัดให้มีกำรประชุมรำยเดือนร่วมกับฝ่ำยบริหำร เพ่ือติดตำมงำน 

ประเมินผล และวิเครำะห์ปัญหำร่วมกัน เพ่ือปรับปรงุกำรด ำเนินงำน 

หรือปรับแผนกำรด ำเนินงำนตำมควำมเหมำะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ

ของกำรท ำงำน 

การวดัผล 
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กรอบแนวทางดา้นความยัง่ยืน 

   กรอบแนวทำงดำ้นควำมยัง่ยืน คือ  กำรบ่งชี้ประ เ ด็น/แนวทำงที่ท ำ ให้บริษัทบรรล ุ      

พนัธสญัญำดำ้นควำมยัง่ยืนขององคก์ร 
 

   บริษัทด ำเนินธุรกิจกำรประกันภัยต่อ และธุรกิจกำรให้บริกำรที่ เกี่ยวเนื่องกับกำร

ประกันภัยอย่ำงครบวงจรโดยบริษัทในเครือ ซ่ึงเป็นที่ตอ้งกำรของบริษัทประกันวินำศภัยและ

สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค  

   บริษัทมุ่งเนน้กำรพัฒนำตลำดร่วมกับคู่คำ้ โดยเนน้กำรพัฒนำและน ำเสนอกรมธรรม์

ประกันภัยประเภทใหม่ ๆ ตำมกำรเปลี่ยนแปลงสภำพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอ้ม หรือ

ช่องทำงใหม่ ท ำใหผู้บ้ริโภคสำมำรถเขำ้ถึงกำรประกันภัยไดอ้ย่ำงทัว่ถึง กำรด ำเนินธรุกิจของ

บริษทัจึงเป็นกำรเสริมสรำ้งควำมมัน่คงทำงสงัคม ตำมแนวทำงกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 

พฒันำผลิตภณัฑใ์นปัจจบุัน

ใหเ้ขำ้กบัสภำพแวดลอ้มที่

เปลี่ยนแปลงไป และ

ตอบสนองตอ่ควำมตอ้งกำร

ของผูบ้ริโภค 

 

มุง่เนน้กำรรบัประกนัภยัสว่น

บคุคลที่มทีนุประกนัตอ่รำยต ำ่

และมกีำรกระจำยตวัของภยัสงู 

เพื่อลดควำมเสีย่งของควำม

เสยีหำยที่อำจเกดิขึน้ 

การเติบโต 

อยา่งยัง่ยืน 

แสวงหำรำยไดใ้นตลำด

ตำ่งประเทศ โดยเฉพำะในภมูภิำค

เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้โดยใช้

ประโยชนจ์ำกผลติภณัฑท์ีบ่ริษทั

คิดคน้ขึน้มำจำกประสบกำรณ ์

และควำมเชีย่วชำญ 

10 

พฒันำชอ่งทำงกำรขำยทีท่นั 

สมยัและสง่เสริมกำรใช้

นวัตกรรม InsurTech และ 

FinTech   เพือ่ปรบัปรงุ
ประสทิธภิำพในกำรด ำเนนิธรุกจิ

และสรำ้งควำมไดเ้ปรียบในกำร

แขง่ขนั 
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กลยทุธด์า้นความยัง่ยืน 

 

กำรพฒันำผลิตภณัฑ ์

ส ำหรับปี 2563 บริษัทยังคงมุ่งเนน้กำรพัฒนำตลำดร่วมกับคู่คำ้ โดยเนน้กำรพัฒนำและน ำเสนอ

ผลิตภณัฑป์ระกันภยัหรือช่องทำงกำรขำยใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค กำรขยำยงำนเขำ้สู่

กลุ่มประเทศในภมูิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ดว้ยกำรร่วมมือกบัพันธมิตรท่ีเป็นบริษัทประกนัภยัตอ่และบริษัท

ประกนัภยั เพื่อเพ่ิมรำยไดจ้ำกกำรรบัประกนัภยัและรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรท่ีเกี่ยวเนือ่งกบักำรประกนัภยั  

นอกจำกนี้บริษทัไดส้่งเสริมกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใชก้บัทกุหนว่ยงำนในองคก์ร ทั้งดำ้นกำร

พัฒนำผลิตภณัฑป์ระกันภยั กำรตลำด ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย กระบวนกำรท ำงำน เพ่ือลดกำรใชท้รัพยำกร ลด

ตน้ทนุ เพ่ิมควำมสะดวกและมีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้น ซ่ึงท ำใหบ้ริษัทพัฒนำและเติบโตไดอ้ย่ำงยัง่ยืน โดยมี

รำยละเอียดดงันี ้

บริษทัใหค้วำมส ำคญักบักำรสรำ้งคำ่นยิมและวัฒนธรรมองคก์รท่ีส่งเสริมใหพ้นกังำนมีควำมกระตือรือรน้

ในกำรเรียนรูส้ิ่งใหม่และเตรียมพรอ้มส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลง บริษัทมุ่งเนน้กำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของ

ลกูคำ้ โดยศึกษำและส ำรวจเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธรุกิจของบริษทัประกันภยั และควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคซ่ึง

เป็นผูม้ีสว่นไดเ้สียในห่วงโซ่ธรุกิจของบริษทัเป็นหลกั  

แผนกำรด ำเนนิงำนของบริษทัยงัคงมุง่เนน้กำรขยำยงำนกำรประกนัภยัส่วนบคุคลมำกขึ้น บริษทัไดพ้ัฒนำ

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ รวมทั้งปรับปรงุผลิตภัณฑ์เดิมใหม้ีควำมเหมำะสมสอดคลอ้งกับพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคและสภำพแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ทกุกลุ่มเป้ำหมำย 

ตวัอย่ำงกำรพัฒนำกรมธรรมแ์ละกำรหำช่องทำงกำรตลำดประเภทใหม่ๆ  ท่ีส ำคญัของบริษทั   เช่น   ประกนัภยั

โควิด -19, ประกนัเสริมกำรประกนัภยัรถยนต ์(Motor Add-on),  ประกนัรถยนตห์ร ู(Motor High Sum) เป็นตน้  

11 
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เพ่ือใหผ้ลกำรด ำเนนิงำนของบริษทัเตบิโตขึน้อย่ำงสม ำ่เสมอในระยะยำว บริษทัมุง่เนน้กำรรับงำน

ท่ีมีคณุภำพเพื่อใหส้ำมำรถรบัเสี่ยงภยัไวเ้องใหไ้ดม้ำกท่ีสดุ มีกำรปรบัเปลี่ยนสดัสว่นกำรรบัประกนัภยัตอ่ 

ลดกำรรับประกนัภยัทรัพยส์ินท่ีมีทนุประกนัภยัตอ่รำยสงูและมีกำรกระจกุตวัของภยัสงู  และขยำยกำร

รับงำนร่วมพัฒนำผลิตภณัฑ ์(Non-Conventional Product) ซ่ึงเป็นงำนท่ีมีทนุประกันภัยต่อรำยต ำ่และ   
มีกำรกระจำยตวัของภยัสงู สรำ้งควำมสมดลุในพอรต์กำรรับประกันภยัต่อ กำรร่วมพัฒนำผลิตภณัฑ์

กับคู่คำ้ ลกูคำ้ ส่งผลใหเ้กิดนวัตกรรม ลดตน้ทนุในกำรเจรจำต่อรองทำงธรุกิจ และลดตน้ทนุในกำร

แขง่ขนั เพื่อใหบ้ริษทั คูค่ำ้ และลกูคำ้มีโอกำสในกำรสรำ้งผลตอบแทนอย่ำงเท่ำเทียมกนั  

 

นอกเหนือจำกกำรพัฒนำตลำดและผลิตภณัฑร์่วมกับคู่คำ้ บริษัทมีกำรใหบ้ริกำรแก่ภำคธรุกิจ

ประกันภยัท่ีครบวงจร จำกบริษัทในเครือท่ีด ำเนินธรุกิจใหบ้ริกำรสนบัสนนุกำรปฏิบัติงำนท่ีเกี่ยวเนื่อง

กับธรุกิจประกันภัย (Service Provider) เช่น บริกำรดำ้นนักคณิตศำสตร์ประกันภัย บริกำรบริหำร

จัดกำรค่ำสินไหมทดแทนกำรประกันสขุภำพใหก้ับบริษัทประกันภยัและอ่ืนๆ บริกำรจัดอบรม บริกำร

แพลตฟอรม์อิเล็กทรอนิกส ์เป็นตน้ เพ่ือส่งเสริมกำรสรำ้งคณุค่ำใหก้ับลกูคำ้ของบริษัท ก่อใหเ้กิดกำร

ด ำเนนิงำนท่ีคุม้ทนุและประหยดัโดยมุง่เนน้อัตรำส่วนของค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนท่ีต ำ่ จึงเป็นกำรช่วย

ใหต้น้ทนุของบริษทัประกนัภยัใหล้ดลง  
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เบี้ยประกนัภยัตอ่รบัสทุธิจำกกำรรบัประกนัภยัตอ่ตำมประเภทสญัญำ   

(หนว่ย: ลำ้นบำท (รอ้ยละ)) 



บริษัทมุ่งเนน้กำรเพ่ิมรำยไดจ้ำกตลำดต่ำงประเทศ โดยกำรขยำยธรุกิจออกไปยังตลำดในกลุ่ม

ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ทัง้ธรุกิจกำรประกนัภยัตอ่และกำรบริกำรของบริษทัในเครือ 

 

กำรขยำยตลำด
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กำรเสริมสรำ้งควำมมัน่คงทำงสงัคม 

 

 พนกังาน 

บริษัทตระหนักเสมอว่ำพนักงำนเป็นพลังขับเคลื่อนท่ี

ส ำคัญอย่ำงย่ิงต่อควำมส ำเร็จของบริษัท  จึงไดใ้หค้วำมส ำคัญ

กบักำรจำ้งงำนและแรงงำนสมัพันธใ์หก้บัพนกังำน ตัง้แตเ่ร่ิมเขำ้

ท ำงำน จนออกจำกงำน เช่น กำรท ำสัญญำจำ้งแรงงำน กำร

มอบหมำยงำน กำรควบคมุกำรท ำงำน กำรทดลองงำน กำร

ปฏิบัติตำมกฎหมำยคุม้ครองแรงงำน กำรจ่ำยค่ำจำ้ง กำรจัด

กิจกรรมสรำ้งควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพนักงำน เป็นตน้ ซ่ึงสิ่ง

เหล่ำนี้ไดก้ ำหนดไวใ้นกฎระเบียบบริษัท เพ่ือเสริมสรำ้งควำมมี

ระเบียบและควำมสมัพนัธอ์นัดีในกำรท ำงำนร่วมกนั 

 

 

 

 ผ ูถื้อห ุน้ 

บริษัทมีเป้ำหมำยหลักท่ีส ำคัญท่ีไดยึ้ดถือและรักษำไว้

ตลอดมำคือ กำรสรำ้งผลตอบแทนจำกกำรประกอบธรุกิจให้

เติบโตอย่ำงสม ำ่เสมอและมีฐำนะทำงกำรเงินท่ีมัน่คง มำกกว่ำ

กำรก ำหนดเป้ำหมำยดำ้นรำยไดจ้ำกเบ้ียประกนัภยัต่อรับ โดย

มีเป้ำหมำยเพ่ือสรำ้งผลตอบแทนอย่ำงตอ่เนือ่งแกผู่ถื้อหุน้ 

 

 

 ค ู่คา้ 

พันธกิจหลกัของบริษทัคือ กำรสรำ้งคณุคำ่ใหก้บัคู่คำ้ ผูถื้อหุน้ และ

พนกังำนของเรำ ซ่ึงถือเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีส ำคญั บริษัทจึงมีเป้ำหมำย

ในกำรพัฒนำตลำดร่วมกับคู่คำ้ดว้ยกำรพัฒนำและน ำเสนอกรมธรรม์

ประกันภัยประเภทใหม่ๆ ผ่ำนช่องทำงกำรตลำดรปูแบบใหม่ๆ ใหต้รง

กับควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค เพ่ือให้บริษัทประกันภัยไดน้ ำเสนอ

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณค่ำออกสู่สังคม ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทและ

เสริมสรำ้งควำมมัน่คงทำงสงัคม ใหก้บัคนไทยไปพรอ้มกนั 

รายงานการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืน ปี 2563 

บริษทั ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) 
26 



การจา้งงาน 

  บริษัทมีกำรคัดสรรบุคลำกรทุกระดับอย่ำงเหมำะสม และมี

กระบวนกำรสรรหำท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ทกุคนมีโอกำสเท่ำเทียมกันใน

กำรเขำ้รับกำรคดัเลือกผ่ำนแบบทดสอบขอ้เขียน และกำรสัมภำษณ์ตำม

มำตรฐำนของบริษัท และเมื่อผูร้ับกำรคัดเลือก ไดร้ับคัดเลือกเขำ้เป็น

พนกังำนของบริษทัแลว้ จะไดร้ับกำรปฏิบัติดว้ยควำมเสมอภำค ไม่เลือก

ปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถ่ินก ำเนิด เชื้อชำติ ศำสนำ เพศ อำย ุสีผิว กำรศึกษำ 

ชำติตระกลู หรือสถำนะอ่ืนใดท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบัติงำน มีกำรดแูล

ผลตอบแทนให้อยู่ ในระดับ ท่ี เหมำะสมสอดคล้องกับหน้ำ ท่ีควำม

รบัผิดชอบและสำมำรถเทียบเคียงไดก้บัต ำแหนง่ในธรุกิจใกลเ้คียงกนั 

  บริษัทมีกำรก ำหนดกฎระเบียบของบริษัทท่ีชัดเจน ครอบคลมุทกุ

ประเด็น เชน่ กำรว่ำจำ้ง คำ่จำ้ง วินยัและกำรลงโทษทำงวินยั กำรเลิกจำ้ง 

กำรรอ้งทกุข ์เป็นตน้ โดยสื่อสำรใหพ้นกังำนรับทรำบถึงสิทธิของตนเอง

ท่ีพึงจะไดร้บั ทัง้นี ้บริษทัไดม้ีกำรจำ้งงำนผูพิ้กำรเพื่อชว่ยสรำ้งรำยไดแ้ละ

เปิดโอกำสใหส้ำมำรถอยู่ร่วมกนัในสงัคมอย่ำงเท่ำเทียม   

 
 การบรหิารค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

  บริษัทมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรใหแ้ก่พนกังำน

ทุกระดับอย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม โดยบริษัทได ้จัดท ำ

โครงกำร Employee Engagement เพื่อส ำรวจควำมผกูพันของ
พนกังำนตอ่องคก์ร และในปี 2563 บริษทัไดด้ ำเนนิกำร ดงันี้ 
 Smart Casual & Flexible Time : อนุญำตให้พนักงำนมี

ควำมยืดหยุ่นในกำรท ำงำนมำกย่ิงขึ้นทั้งเ ร่ืองกำรแต่งกำย

(Smart Casual) และเวลำกำรเข ้ำท ำงำน (Flexible Time) ท่ี
สอดคลอ้งตำมตอ้งกำรของพนักงำน ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมควำม

ผกูพนัของพนกังำนปัจจบุนั อีกทัง้ยงัจะช่วยดึงดดูผูส้มคัรงำนรุ่น

ใหมท่ี่มีศักยภำพเขำ้มำร่วมงำนกบับริษทัมำกย่ิงขึน้  

 Work From Home : ช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 

COVID-19 บริษัทไดใ้หพ้นกังำนท ำงำนท่ีบำ้นเพ่ือป้องกันกำรติด
เชื้อจำกกำรเดินทำงและพบปะผูค้น ทั้งนี้ บริษัทยังไดม้ีมำตรกำรช่วยเหลือพนักงำนท่ีไดร้ับผลกระทบจำก

สถำนกำรณด์งักลำ่ว ไมว่่ำจะเป็นกำรปรบัลดอตัรำดอกเบ้ียเงนิกู ้  กำรพกัช ำระหนี้  กำรจัดหำหนำ้กำกและเจล

แอลกอฮอล์  รวมไปถึงกำรช่วยเหลือค่ำอำหำร และค่ำเดินทำงแก่พนักงำนท่ีมีควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งเขำ้มำ

ปฏิบตังิำนท่ีส ำนกังำนดว้ย  
   นอกจำกนี้ จำกท่ีบริษัทเป็นสมำชิกโครงกำร “บริษัทเกษียณสขุ” ท่ีจัดโดยส ำนักงำน ก.ล.ต. โดยมี

วัตถปุระสงคเ์พ่ือรณรงคใ์หน้ำยจำ้งท่ีมีกองทนุส ำรองเลี้ยงชีพสนับสนนุใหล้กูจำ้งมีเงินเพียงพอไวจ้่ำยยำม

เกษียณ ซ่ึงในปี 2563 บริษัทไดร้ับกำรชื่นชมจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ว่ำบริษัทยังคงใหค้วำมส ำคญักับเร่ืองเงิน

ออมของพนกังำนผ่ำนกองทนุส ำรองเลี้ยงชีพ ถึงแมว่้ำภำครัฐไดม้ีมำตรกำรช่วยเหลือและบรรเทำควำมเดือน

รอ้นจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ใหห้ยดุหรือเลื่อนกำรส่งเงินสะสมหรือสมทบเขำ้กองทนุส ำรองเลี้ยงชีพเป็น
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การพฒันาบคุลากร 

  บริษทัไดค้ ำนึงถึงกำรพัฒนำทักษะและควำมรูค้วำมสำมำรถของ

พนกังำน โดยฝ่ำยบริหำรและพัฒนำทนุมนษุยร์่วมกับหัวหนำ้สำยงำน

ท ำกำรวิเครำะห์จำกกำรประเมินผลกำรท ำงำนของพนักงำน โดย

ประเมินเป็นประจ ำทกุปี เพื่อจดัหำหลกัสตูรส ำหรับพัฒนำทักษะ ควำมรู ้

ควำมสำมำรถของพนกังำนท่ีเหมำะสมกบัพนกังำนในต ำแหนง่งำนนัน้ๆ 

ทั้งควำมรูท่ี้เกี่ยวขอ้งกับธรุกิจ ควำมรูท่ี้เกี่ยวกับสำยงำน และควำมรู้

ทั ่ว ไป ในร ูปแบบท่ีหลำกหลำย ซ่ึงในปี 2563 บริษัทได ้จัดสรร

งบประมำณในกำรฝึกอบรมและพัฒนำพนกังำนกว่ำ 5,369,618 บำท 

มีพนักงำนเขำ้อบรมในหลักสูตรต่ำงๆ รวมทั้งสิ้น  116 คน จำก

พนักงำนทั้งหมด 130 คน คิดเป็นร้อยละ 89.23 อบรมทั้งหมด 

5,741 ชัว่โมง ชัว่โมงอบรมเฉลี่ย 10 ชัว่โมงตอ่พนกังำนท่ีไดร้บักำรอบรมหนึง่คน  

  บริษทัสนบัสนนุกำรเรียนรู ้และกำรพฒันำทกัษะพนกังำนอย่ำงเต็มท่ี ซ่ึงไดก้ ำหนดหวัขอ้กำรเรียนรูห้ลกั ท่ี

ส ำคญัและจ ำเป็นใหก้ับพนกังำนทกุคน พรอ้มยังสนบัสนนุกำรเขำ้ถึงขอ้มลูกำรพัฒนำทักษะ และควำมรูต้ำ่งๆ 

ดว้ยตนเองผำ่นกำรเลือกกำรเรียนรู ้และกำรพัฒนำ ตำมควำมตอ้งกำรของพนกังำนแตล่ะคนไดอ้ย่ำงอิสระ ทั้ง

จำกกำรเรียนในหอ้งเรียน (Class Room) และกำรเรียนออนไลนจ์ำกสถำบันชัน้น ำของโลกไดไ้ม่จ ำกดั นอกจำกนี้
ยังจัดใหม้ีกำรฝึกอบรมและกำรดงูำนทั้งในและต่ำงประเทศ เพ่ือใหพ้นกังำนไดม้ีโอกำสพัฒนำตนเองไปสู่ระดับ

สำกล และน ำควำมคิดและประสบกำรณใ์หม่ๆ  มำใชใ้นกำรท ำงำนตอ่ไป รวมถึงสนบัสนนุใหพ้นกังำนไดศึ้กษำตอ่

ในระดับท่ีสงูขึ้น โดยกำรใหท้นุกำรศึกษำในระดับปริญญำโทกับพนักงำนท่ีศึกษำในสำขำท่ีเกี่ยวขอ้งกับกำร

บริหำรจดักำรและด ำเนนิธรุกิจของบริษทั เพื่อน ำควำมรูท่ี้ไดร้บัจำกกำรศึกษำมำปรบัใชก้บัองคก์รตอ่ไป 

  บริษัทสำนต่อโครงกำรพัฒนำผูส้ืบทอดต ำแหน่งงำนส ำคัญในบริษัท (Succession Planning) ในกำร
พัฒนำตำมควำมเหมำะสม และเตรียมควำมพรอ้มของผูส้ืบทอด (Successor) ใหบ้ริษทัไดม้ีบคุลำกรท่ีสำมำรถ
สำนต่องำนส ำหรับต ำแหน่งงำนท่ีส ำคัญ ท ำใหบ้ริษัทมีผูส้ืบทอดต ำแหน่งขึ้นมำทดแทนไดอ้ย่ำงทันท่วงที และ

สำนต่อโครงกำรพัฒนำ และรักษำพนกังำนท่ีมีศักยภำพสงู (Talent Management Program) ไวใ้นบริษัท อัน
จะสง่ผลใหบ้ริษทัมีพนกังำนท่ีมีศักยภำพสงู ซ่ึงมีสว่นส ำคญัในกำรสรำ้งกำรเตบิโตของบริษทัไดอ้ย่ำงยัง่ยืน 
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สขุภาพของพนกังาน สภาพแวดลอ้มและความปลอดภยัในการท างาน 

 

  บริษทัใหค้วำมส ำคญักบักำรดแูลสขุภำพของพนกังำนตัง้แต่

เร่ิมเขำ้งำน โดยจัดใหม้ีกำรตรวจสขุภำพพนกังำนก่อนเขำ้ท ำงำน 

และมีกำรตรวจสุขภำพต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปีตำมกลุ่มอำย ุ

บริษัทสนับสนนุกำรออกก ำลังกำยแก่พนักงำนดว้ยกำรจัดใหม้ี

หอ้งออกก ำลงักำยเพื่อกระต ุน้ใหพ้นกังำนออกก ำลงักำย  

ในปี 2563 ทัว่โลกประสบกับปัญหำกำรแพร่ระบำดของ COVID-
19 ซ่ึงส่งผลกระทบตอ่สขุภำพและกำรท ำงำนของพนกังำน บริษัท
จึงไดใ้หพ้นักงำนปฏิบัติงำนท่ีบำ้น (Work Form Home) เพ่ือลด
ควำมเสี่ยงท่ีอำจติดเชื้อ COVID-19 ให้แพ็กเกจ wifi ส ำหรับ
พนกังำนท่ีไม่มี Internet รวมถึงแจกหนำ้กำกอนำมัย และเจลลำ้ง
มือใหก้บัพนกังำนทกุคนเพ่ือป้องกนักำรตดิเชื้อ  

  บริษัทมีสถำนท่ีส ำหรับใหพ้นักงำนไดใ้ชป้ระโยชนใ์นช่วงพัก

กลำงวันหรือหลังเลิกงำน เช่น จัดโต๊ะเกำ้อ้ีบริเวณขำ้งอำคำร 

พรอ้มตกแต่งอย่ำงสวยงำมร่มร่ืน จัดใหม้ีหอ้งส ำหรับใหพ้นกังำน

จัดประชมุหรือท ำกิจกรรมต่ำง ๆ มีกำรวำงเจลลำ้งมือไวต้ำมจดุ

ต่ำงๆ เช่น หนำ้ประตทูำงเขำ้ ในลิฟท์ เพ่ือลดโอกำสกำรติดเชื้อ 

COVID-19 รวมถึงกำรรกัษำสภำพแวดลอ้มภำยในบริษทัและชมุชน
โดยรอบใหส้ะอำด ปลอดภยั นำ่อยู่ เพื่อเสริมสรำ้งบรรยำกำศท่ีดีใน

กำรท ำงำนและกำรอยู่ร่วมกนัระหว่ำงองคก์รกับชมุชนและสังคมท่ี

อยู่รำยรอบ    

  นอกจำกนี ้บริษทัมีกำรตรวจสอบปรับปรงุซ่อมแซมสภำพของอปุกรณส์ ำนกังำนตำ่งๆ ใหพ้รอ้มใชง้ำนได้

ตลอดเวลำ เพื่อใหพ้นกังำนมีควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน ซ่ึงในปี 2563 ไม่มีพนกังำนของบริษทัไดร้ับอบุัติเหตุ

จำกกำรท ำงำนจนถึงขัน้หยดุงำน 
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การด าเนินธรุกิจประกนัภยัต่อ คือ กำรรับโอนควำมเสี่ยงภยัจำก

ผู้รับประกันภัย ซ่ึง ในบำงครั้ งมูลค่ำของทรัพย์สิน ท่ี เอำ

ประกันภัยมีจ ำนวนเงินเอำประกันภัยเกินกว่ำท่ีบริษัท

ประกันภัยนั้นๆ จะสำมำรถรับควำมเสียงภัยไว้เองได ้

ทั้งหมด ดงันัน้ บริษทัประกนัภยัจึงตอ้งบริหำรควำมเสี่ยง

โดยกำรท ำประกันภยัต่อกับบริษัทประกนัภยัตอ่ บริษัทใน

ฐำนะบริษัทประกันภยัต่อจึงใหค้วำมส ำคัญกับกำรบริหำร

ควำมเสี่ยงดว้ยเช่นกัน บริษัทมีกำรท ำประกันภัยต่อประเภท

กำรคุม้ครองควำมเสียหำยส่วนเกิน (Excess of Loss Protection) 
กบับริษทัประกนัภยัตอ่ตำ่งประเทศ ตำมหลกักำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมถึงกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็น

ระบบ เพ่ือป้องกันและลดควำมเสี่ยงรวมถึงผลกระทบท่ีอำจจะเกิดขึ้นในทกุกิจกรรมหลักของบริษัทดว้ย 

อย่ำงไรก็ตำม ยงัคงมีปัจจัยเสี่ยงบำงประกำรท่ีไม่สำมำรถคำดกำรณห์รือป้องกนัได ้เช่น ปัจจัยเสี่ยงจำกภยั

คกุคำมทำงธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงปัจจยัเสี่ยงจำกกำรกอ่จลำจล กำรก่อกำรรำ้ย 

กำรเกิดโรคระบำด ซ่ึงปัจจัยเสี่ยงดังกล่ำว อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธรุกิจ และชื่อเสียงของบริษัท 

รวมทัง้ควำมเชื่อมัน่ของผูม้ีสว่นไดเ้สีย  

ERM 

 

ควำมเป็นเลิศในกำรด ำเนนิธรุกิจ 

บริษทัจึงไดจ้ัดท ำแผนบริหำรควำมตอ่เนื่องทำงธรุกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพ่ือใหม้ัน่ใจ
ว่ำกรณีท่ีเกิดเหตกุำรณท่ี์ท ำใหธ้รุกิจหยดุชะงกั บริษทัจะสำมำรถด ำเนินธรุกิจตอ่ไปได ้โดยไม่กระทบต่อผูม้ี

สว่นไดเ้สีย มีกำรซักซอ้ม BCP กรณีเกิดเหตอุคัคีภยัและภำวะวิกฤตเป็นประจ ำอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

ตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินธรุกิจ บริษทัปฏิบัติตอ่ลกูคำ้ คู่คำ้ และคู่แขง่ทำงกำรคำ้ อย่ำงสจุริตและเป็น

ธรรม ภำยใตก้รอบกฎหมำยและพนัธสญัญำท่ีมีตอ่กนั ไมม่ีกำรเลือกปฏิบัติ หลีกเลี่ยงกำรกระท ำท่ีไม่สมควร 

เช่น กำรรวมกลุ่มกันก ำหนดรำคำ กำรสมยอมเสนอรำคำ หรือใชข้อ้มลูอันเป็นควำมลับของลกูคำ้เพ่ือ

ผลประโยชนข์องบคุคลท่ีสำม เป็นตน้ บริษทัมีหลกัเกณฑใ์นกำรประเมินและคดัเลือกคู่คำ้และคู่สญัญำท่ีด ำเนิน

ธรุกิจดว้ยควำมรบัผิดชอบ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีควำมซ่ือสตัยส์จุริต และไม่เกี่ยวขอ้งกบักำรทจุริตทกุ

รปูแบบ ทัง้นี ้เพื่อป้องกนักำรทจุริต และควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท่ี์อำจเกิดขึ้น บริษทัมีกำรจัดเก็บขอ้มลู

ของลกูคำ้หรือผูบ้ริโภคอย่ำงปลอดภัย ไม่ส่งต่อขอ้มลูอันเป็นควำมลับของลกูคำ้หรือผูบ้ริโภคก่อนไดร้ับ

อนญุำต  
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บริษัทไดม้ีกำรน ำเทคโนโลยีเขำ้มำใชเ้พ่ือลด

ตน้ทนุ เพ่ิมช่องทำงกำรจ ำหน่ำย วิเครำะห์และ

พัฒนำผลิตภัณฑ์ รวมถึงกำรให้บริกำรผ่ำน

บริษทัย่อยของบริษทั เช่น Reinsurance System, 

Accounting and Financial System, THRE 
Portal ท่ีช่วยให้พนักงำนของบริษัทสำมำรถ
เขำ้ถึงขอ้มูลพ้ืนฐำนท่ีส ำคัญของบริษัทประกัน

วินำศภัย รวมไปถึงคลังควำมรูท้ั้งท่ีมำจำกกลุ่ม

บริษทัและแหลง่อ่ืนๆ ท่ีนำ่สนใจ เป็นตน้ 

นอกเหนอืจำกกำรด ำเนนิธรุกิจหลกั บริษทัยงัไดม้ีส่วนร่วมในกำรสนบัสนนุและเสริมสรำ้งธรุกิจ

ประกนัภยัของประเทศไทย โดยเป็นศนูยก์ลำงควำมรูแ้ละขอ้มลูท่ีมีควำมส ำคญัตอ่กำรเจริญเติบโตของ

ธรุกิจประกนัภยัไทย ซ่ึงบทบำทดงักลำ่วมีรำยละเอียดที่ส ำคญัสรปุได ้ดงันี ้ 

      จัดสัมมนำเชิงวิชำกำรเพ่ือเผยแพร่ควำมรู ้และขอ้มลูใหก้ับธรุกิจประกันภัยอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 

2563 จัดงำนสัมมนำ 2020 Idea2 ในหัวขอ้ “Customer Journey and Engagement in the 
"Now & Next Normal” เพื่อใหธ้รุกิจไดท้รำบถึงแนวโนม้กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบ้ริโภคในแตล่ะ
ช่วงวัย โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงหลังกำรระบำดของโรค Covid-19 รวมถึงกำร
เปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีท่ีส ำคญัคือ Artificial Intelligence (AI)  ซ่ึงธรุกิจสำมำรถน ำขอ้มลูไปใชใ้น
กำรปรบักลยทุธท์ำงธรุกิจเพื่อมดัใจลกูคำ้ รวมถึงยงัชว่ยลดตน้ทนุในกำรด ำเนนิธรุกิจอีกดว้ย  

      เผยแพร่บทควำม บทวิเครำะห/์วิจัยท่ีใหค้วำมส ำคัญกับกำรพัฒนำธรุกิจประกันภยั โดยน ำเสนอใน 

Facebook Page “Thai Re Knowledge Center” และวำรสำรส ำคญั ๆ ของธรุกิจประกนัภยั 

      มีส่วนร่วมและมีบทบำทในกำรสนบัสนนุขอ้มลูเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมของส ำนกังำน คปภ. สมำคม

ประกนัวินำศภยัไทย บริษทัประกนัภยั รวมถึงหนว่ยงำนอ่ืน ๆ  

บริษัทได ้เ ปิดFacebook ใหม่ ท่ี ชื่ อ  Thai Re 

Knowledge Center ซ่ึงรวบรวมเร่ืองรำวท่ีน่ำสนใจ 
รวมทั้งนวัตกรรมท่ีมีผลกระทบต่อธรุกิจประกันภัย

ทั้งท่ีเกิดขึ้นในประเทศและทัว่โลก บริษัทมุ่งเนน้ท่ีจะ

น ำเสนอควำมคิดสรำ้งสรรค์เพ่ือเป็นค ำตอบใหก้ับ

ธรุกิจประกนัภยัในไทยและอำเซียนอย่ำงตอ่เนื่อง และ

พร้อมเป็นคู่ คิดและคู่ค ้ำ  ร่วมพัฒนำผลิตภัณฑ ์

รวมทั้งเป็นผูใ้หบ้ริกำรต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับธรุกิจ

ประกนัภยั สำมำรถตดิตำมขอ้มลูขำ่วสำรไดท่ี้  

https://www.facebook.com/ThaiReKnowledgeCenter/ 
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การด าเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 

บริษัทด ำเนินธรุกิจเพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อธรุกิจประกันภัยและเศรษฐกิจของประเทศไทย

โดยรวม ควบคูไ่ปกบักำรพฒันำสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยค ำนึงถึงควำมตอ้งกำรของสงัคมเป็นหลกั ซ่ึงกำร

ด ำเนนิธรุกิจดงักลำ่วไมก่อ่ใหเ้กิดผลกระทบตอ่สงัคมและส่ิงแวดลอ้มใดๆ ทัง้สิ้น 

กิจกรรมเพ่ือประโยชนต่์อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

 การรว่มพฒันาชมุชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 

ในกำรด ำเนนิธรุกิจบริษทัไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรพฒันำชมุชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม โดยมอง

ว่ำบริษัทคือส่วนหนึ่งของสังคมไทย ซ่ึงเป็นหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของบริษัทท่ีตอ้งเขำ้ไปมีส่วนร่วมใหก้ำร

สนบัสนนุและด ำเนนิกิจกรรมเพื่อสงัคมและกำรพัฒนำชมุชน (CSR-after-process) บริษทัจึงไดก้ ำหนดแนวปฏิบัติ
ท่ีดีเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอ้มไวใ้นจริยธรรมทำงธรุกิจ 

เพ่ือใหท้กุคนยึดถือปฏิบัติในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกับสังคมและ

สิ่งแวดลอ้ม  

กำรบริหำรจัดกำรองคก์รเพ่ือควำมยัง่ยืนของบริษัท

ไดใ้หค้วำมส ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ ทั้งทรัพยำกรภำยในบริษัท และทรัพยำกร

ภำยนอก แมก้ำรด ำเนินธรุกิจของบริษัทจะมิไดส้่งผลกระทบ

โดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม แต่บริษัทก็ยังคงส่งเสริมกำรใช ้

ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น กำรปิดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ

ในชว่งพกักลำงวัน กำรเก็บขอ้มลูในรปูแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อประหยดักระดำษและหมึกพิมพ ์เป็นตน้  

ทั้งนี้ บริษทัไดด้ ำเนินกำรกำรพัฒนำชมุชน 

สงัคม และสิ่งแวดลอ้มมำอย่ำงตอ่เนื่อง โดยเฉพำะ

อย่ำงย่ิงเร่ืองควำมส ำคัญดำ้นกำรศึกษำและดำ้น

สำธำรณสขุ ซ่ึงเป็นรำกฐำนส ำคัญในกำรพัฒนำ

ประเทศ ท่ียังขำดแคลนอยู่อีกมำกโดยเฉพำะใน

ชนบทท่ีห่ำงไกล  

12 
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ในปี 2563 บริษทัไดม้ีกำรด ำเนนิกิจกรรมเพ่ือกำรพฒันำชมุชนและสงัคม ดงันี้ 

 บริษัทมีส่วนร่วมสมทบทนุสนับสนนุกิจกรรมต่ำงๆ ท่ี

เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้ำนอ่ืน ๆ เป็นจ ำนวนเงินรวม 

62,450 บำท ดงันี ้

 บริจำคเงินสนับสนุนกำรจัดงำนปิยมหำรำชำนุสรณ ์

2563 ใหก้ับสมำคมนิสิตเก่ำจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

ในพระบรมรำชปูถมัภ ์

 บ ริ จำค เ งิ น ร่ ว ม เ ป็ น เ จ้ำ ภำพถว ำยผ้ำพร ะกฐิ น

พระรำชทำน ประจ ำปี 2563 ร่วมกับส ำนักงำน คปภ. 

เพ่ือน ำไปถวำยพระสงฆท่ี์จ ำพรรษำ ณ วัดบำงไผ่ อ.บำง

บวัทอง จ.นนทบรีุ 

 บริจำคเงินร่วมท ำบญุทอดกฐินสำมัคคี เพ่ือสมทบทนุ

ก่อสรำ้งเมรเุผำศพ วัดศรัทธำธรรม อ ำเภอเมืองตรัง  

จ.ตรงั 

 นอกจำกนี้ บริษัทร่วมกับ THREL ไดม้อบเคร่ืองหมำย
ป้ำยจรำจรและอปุกรณ์จรำจรใหแ้ก่ สน.สทุธิสำร เพ่ือใชใ้น

กิจกำรจรำจรและกำรอ ำนวยควำมสะดวก ดูแลควำม

ปลอดภยัแกป่ระชำชน 
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  บริษัทมีเจตนำและมุ่งมัน่ในกำรให้กำรสนับสนุน

ทนุกำรศึกษำแก่เด็กท่ียำกจน ขำดแคลน แต่มีควำม

ต้องกำรท่ีจะศึกษำต่อ เ พ่ือน ำควำมรู้กลับไปช่วย

ครอบครัว ช ุมชนและสังคมใน ท่ีสุด จึงได ้ให้กำร

สนับสนุนทุนกำรศึกษำแก่เด็กในชนบทท่ีห่ำงไกลใน

จังหวัดสกลนครและมกุดำหำร เป็นโครงกำรต่อเนื่อง

เร่ิมจำกระดับมัธยมตน้จนจบระดับปริญญำตรี รวม

เป็นเงินทนุกำรศึกษำตำมโครงกำรดงักล่ำวในปี 2563 

จ ำนวน 0.6 ลำ้นบำท 

 บริษทัสง่เสริมกำรใชพ้ลงังำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ส่งผลใหใ้นปี 2563 อัตรำกำรใชไ้ฟฟ้ำและประปำ

เฉลี่ยต่อพนักงำนบริษัท 1 คน ลดลงจำกปี 2562 

ดงันี ้

 อตัรำกำรใชไ้ฟฟ้ำลดลง 13% 

 อตัรำกำรใชป้ระปำลดลง 18% 
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การก ากบัดแูลกิจการ 

 Responsibility  มีควำมส ำนกึรบัผิดชอบในกำรปฏิบตัหินำ้ท่ีดว้ยขดีควำมสำมำรถและประสิทธิภำพท่ีเพียงพอ 

 Equitable Treatment   ปฏิบตัติอ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทกุกลุม่อย่ำงเท่ำเทียมกนัดว้ยควำมเป็นธรรม 

 Accountability  มีควำมรบัผิดชอบตอ่กำรตดัสินใจและกำรกระท ำของตนเอง สำมำรถชี้แจงและ 
       อธิบำยกำรตดัสินใจนัน้ได ้

 Creation of Long-term Value   มีวิสยัทศันใ์นกำรสรำ้งมลูคำ่เพิ่มใหแ้กอ่งคก์รในระยะยำว 

 Transparency  มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำนท่ีสำมำรถตรวจสอบได ้และเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงโปร่งใสแก ่                        

      ผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง 

 Ethics มีจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนนิธรุกิจ 

Security 

CG Accountability 

Transparency Fairness 

Committee 

Board 

Structure 

Stakeholder Responsibilities 

ค ำว่ำ "การก ากับดแูลกิจการ" มีชื่อเรียกอ่ืนท่ีอำจไดยิ้นในบริบทต่ำง ๆ เช่น บรรษัทภิบำล หรือ      

Corporate Governance หรือ CG มีควำมหมำยท ำนองเดียวกันคือ หมำยถึง กำรบริหำรจัดกำรบริษัทท่ีมี

ประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และค ำนงึถึงผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ำย 

บริษัทใหค้วำมส ำคัญกับกำรก ำกับดแูลกิจกำร จึงจัดท ำนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี จริยธรรม

และจรรยำบรรณธุรกิจ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน พนักงำนทุกคน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย มัน่ใจว่ำ

คณะกรรมกำรท ำหนำ้ท่ีเพ่ือรักษำผลประโยชนข์องบริษัท และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำยอย่ำงเต็มท่ี ซ่ึงกำรก ำกับ

ดแูลกิจกำรท่ีดีจะตอ้งสะทอ้นหลกักำรส ำคญัดงัตอ่ไปนี้ 

13 
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1. คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำน ตอ้งปฏิบตัหินำ้ท่ีดว้ยควำมมุง่มัน่ ควำมซ่ือสตัยส์จุริต และ

ควำมรบัผิดชอบ เพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษทั โดยยึดถือหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี จริยธรรมและ

จรรยำบรรณธรุกิจเป็นแนวปฏิบตัใินกำรด ำเนนิงำน 

2. คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำน ตอ้งยึดมัน่ตำมนโยบำยกำรตอ่ตำ้นทจุริต โดยบริษทัมีกำร

สื่อสำรนโยบำยกำรตอ่ตำ้นทจุริตในองคก์รและตอ่บคุคลภำยนอกเพ่ือใหเ้กิดกำรน ำไปปฏิบตัไิดจ้ริง 

3. คณะกรรมกำรบริษทั มีบทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดโครงสรำ้งกำรบริหำร วิสยัทศัน ์กลยทุธ ์นโยบำย 

และแผนงำนท่ีส ำคญัของบริษทั และจดัใหม้ีระบบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิ กำรสอบบญัชีท่ีเชื่อถือได ้มีกำร

เปิดเผยขอ้มลูตำ่ง ๆ ถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลำ เป็นไปตำมกฎเกณฑแ์ละมำตรฐำนท่ีเกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ดแูลให้

มีกระบวนกำรในกำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงใหม้ี

ประสิทธิภำพ  

4. คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำน ตอ้งปฏิบตัติอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั และ

จดัใหม้ีชอ่งทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงผูม้ีสว่นไดเ้สียกบัองคก์รไวอ้ย่ำงชดัเจน 

5. คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูก้ ำกบัดแูลและจดักำรควำมขดัแยง้ของผลประโยชนท่ี์อำจเกิดขึน้ รวมทัง้

ป้องกนักำรใชป้ระโยชนใ์นทรพัยส์ิน ขอ้มลู และโอกำสของบริษทัในทำงที่มิชอบ และก ำกบัดแูลใหก้ำรท ำ

ธรุกรรมกบับคุคลท่ีมีควำมสมัพนัธเ์กี่ยวโยงกบับริษทัเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของหนว่ยงำนก ำกบัดแูล 

 

 นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดขีองกลุม่บริษทั 

คณะกรรมกำรของบริษทั ไทยรบัประกนัภยัตอ่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัในเครือ ตระหนกัถึงบทบำท

และควำมรับผิดชอบในฐำนะผูน้  ำองคก์ร มีควำมมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธรุกิจตำมหลักกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

บริษทัสง่เสริมกำรสรำ้งนวัตกรรมท่ีเพ่ิมคณุค่ำใหก้บัผูถื้อหุน้ พนกังำน ลกูคำ้ คู่คำ้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำย 

เพ่ือให้ผูม้ีส่วนไดเ้สียมัน่ใจว่ำบริษัทมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และสำมำรถปรับตัวกับปัจจัยกำร

เปลี่ยนแปลงตำ่ง ๆ ในขณะเดียวกนับริษทัค ำนึงถึงจริยธรรมในกำรด ำเนินธรุกิจ และผลกระทบตอ่สงัคมและ

สิ่งแวดลอ้มในระยะยำว เพื่อน ำไปสูก่ำรสรำ้งคณุคำ่ใหแ้กอ่งคก์รอย่ำงยัง่ยืน  

    คณะกรรมกำรของบริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพ่ือใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และ

พนกังำน ยึดถือเป็นแนวปฏิบตัใินกำรด ำเนนิงำน ดงันี้ 
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6. คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งสนบัสนนุกำรมีสว่นร่วมของผูถื้อหุน้ ดแูลใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บักำรปฏิบตัอิย่ำง

เท่ำเทียมกนั มีสิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มลูสำรสนเทศ และมีชอ่งทำงกำรสื่อสำรกบับริษทัอย่ำงเหมำะสม 

รวมทัง้จดัใหม้ีนกัลงทนุสมัพนัธ ์เพื่อท ำหนำ้ท่ีสื่อสำรกบัผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สียอ่ืน อย่ำงเหมำะสม เท่ำ

เทียมกนั และทนัเวลำ 

7. คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งจดัใหม้ีกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสงูใหม้ีจ ำนวนและ

คณุสมบตัท่ีิเหมำะสมตอ่กำรขบัเคลื่อนองคก์รไปสูเ่ป้ำหมำย รวมทัง้จดัใหม้ีกำรก ำหนดโครงสรำ้ง

คำ่ตอบแทนและกำรประเมินผลท่ีเหมำะสม และมีกำรพฒันำทกัษะและควำมรูส้ ำหรบักำรปฏิบตัหินำ้ท่ีของ

กรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสงูอย่ำงสม ำ่เสมอ 

8. คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งสง่เสริมใหม้ีกำรสื่อสำรและเสริมสรำ้งใหว้ัฒนธรรมองคก์รเป็นไปในทิศทำงที่

เหมำะสมสอดคลอ้งกบัวัตถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัขององคก์รท่ีน ำไปสูก่ำรสรำ้งคณุคำ่อย่ำงยัง่ยืน 

รวมทัง้ก ำกบัดแูลใหม้ัน่ใจว่ำเป้ำหมำยขององคก์ร ตลอดจนกลยทุธ ์และแผนงำนประจ ำปี สอดคลอ้งกบั

กำรบรรลวุัตถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของกิจกำร  

9. คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งทบทวนกำรน ำหลกัปฏิบตัติำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีไปปรบัใช ้และ

ก ำกบัดแูลและตดิตำมกำรปฏิบตัติำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ซ่ึงถือเป็นดชันชีี้วัดท่ีส ำคญัในกำร

ประเมินผลกำรบริหำรจดักำรองคก์รของคณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร รวมถึงกำรประเมินผลกำร

ปฏิบตังิำนของพนกังำนทกุคน 

กำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดีของกลุ่มบริษัท ถือเป็นดัชนีชี้วัดท่ีส ำคัญในกำร

ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรธรุกิจของคณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร รวมถึงกำรประเมินผลกำร

ปฏิบตังิำนของพนกังำนทกุคน 
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การต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั 14 

ในปี 2563 บริษัทไดม้ีกำรทบทวนนโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน โดยไดก้ ำหนดค ำนิยำม 

กระบวนกำรประเมินควำมเสี่ยง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรก ำกับดแูลและควบคมุกำรเกิดกำรทจุริตในบริษัท 

ตลอดจนมีกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทจุริต เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงควำมมุ่งมัน่

อย่ำงเป็นรปูธรรม ในกำรด ำเนินธรุกิจดว้ยควำมซ่ือสตัยส์จุริต โปร่งใสและเป็นธรรมตอ่สงัคมและผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทกุฝ่ำย สอดคลอ้งกับหลักกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี บริษัทไดอ้บรมใหค้วำมรูเ้กี่ยวกับนโยบำยและมำตรกำร

ต่อตำ้นคอรร์ัปชันแก่พนกังำนทกุคน พรอ้มสื่อสำรใหบ้คุคลภำยนอกไดร้ับทรำบ ทั้งนี้ คณะกรรมกำรจะมีกำร

ทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำยและมำตรกำรตอ่ตำ้นคอรร์ปัชนัเป็นประจ ำปีละ 1 ครัง้  

ทั้ งนี้  ผู้ท่ี สนใจสำมำรถอ่ ำนนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน  ได ้บนเ ว็บไซต์บ ริษัท 

www.thaire.co.th หวัขอ้กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

บริษัทมีนโยบำยต่อตำ้นกำรทจุริตและหำ้มจ่ำยสินบนเพ่ือประโยชนท์ำงธรุกิจ ซ่ึงไดก้ ำหนดไวเ้ป็นขอ้พึง

ปฏิบัติเกี่ยวกับลกูคำ้ คู่แข่งขัน และรัฐ ในจริยธรรมทำงธรุกิจ มำตั้งแต่ปี 2543 โดยก ำหนดใหก้รรมกำร 

ผูบ้ริหำร และพนกังำนทกุคนยึดหลกัสจุริตธรรม ไม่ใหห้รือรับสินบนไม่ว่ำจะเป็นในรปูของขวัญหรือผลประโยชน์

อ่ืนๆ และจะตอ้งไม่ยอมปฏิบัติในสิ่งท่ีอำจจะก่อใหเ้กิดกำรทจุริตติดสินบน ไม่กระท ำกำรหรือช่วยเหลือหรือ

สนบัสนนุกำรกระท ำกำรอันเป็นควำมผิดตำมกฎหมำยและประกำศท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือกำรกระท ำกำรอันเกี่ยวกับ

ทรัพย์โดยทจุริต หรือกำรกระท ำอันเป็นภยัต่อเศรษฐกิจหรือควำมมัน่คงของประเทศ ตลอดจนไม่ปกปิดหรือมี

สว่นในกำรยกัยำ้ยหรือจ ำหนำ่ยทรพัยส์ินท่ีไดม้ำเนือ่งจำกกำรกระท ำดงักลำ่ว 

นอกจำกนี้ บริษัทไดก้ ำหนดนโยบำยกำรมีส่วนไดเ้สียและควำมขดัแยง้ของผลประโยชน ์และนโยบำยกำร

ดแูลเร่ืองกำรใชข้อ้มลูภำยใน โดยมีวัตถปุระสงคเ์พ่ือใหม้ีควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติหนำ้ท่ี และสำมำรถตรวจสอบ

ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษทั  

บริษัทไดร้ับรองกำรเป็นสมำชิกโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทจุริต 

(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ตัง้แตปี่ 2559 
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กำรด ำเนนิงำนเพื่อป้องกนักำรทจุริตคอรร์ปัชนัประจ ำปี 2563  

กระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทจุรติคอรร์ปัชนั 

 บริษทัจดัใหม้ีกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสมกบัลกัษณะกำรด ำเนินธรุกิจของบริษทั เพ่ือป้องกนักำรทจุริต

คอร์รัปชัน โดยมีกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรทจุริตท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกิจกรรมหลักในกำรด ำเนินธรุกิจ 

รวมถึงกำรประเมินปัจจัยตน้เหตท่ีุอำจก่อใหเ้กิดกำรทจุริต และมำตรกำรป้องกัน ควบคมุ และจัดกำรควำม

เสี่ยงที่เหมำะสมกบัควำมเสี่ยงท่ีประเมินได ้มีกำรเฝ้ำติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผนกำรบริหำรควำม

เสี่ยงท่ีก ำหนดขึน้เป็นประจ ำทกุไตรมำส 

แนวปฏิบติัเกีย่วกบัการก ากบัดแูลและควบคมุดแูลเพ่ือป้องกนัและติดตามความเสี่ยงจาก

การทจุรติคอรร์ปัชนั สรปุไดด้งัน้ี 

 ก ำกับดแูลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและขอ้บังคับท่ีเกี่ยวขอ้ง ดว้ยกำรจัดใหม้ีรำยงำนสรปุผลกำรปฏิบัติตำม

กฎหมำยและขอ้บงัคบัเสนอตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรประชมุทกุไตรมำส  

 จัดให้มีช่องทำงส ำหรับนักลงทุน บุคคลภำยนอก และพนักงำนบริษัท ในกำรแสดงควำมคิดเห็น หรือ

รอ้งเรียน/แจง้เบำะแสกำรกระท ำผิด กฎหมำย บรรษทัภิบำล กำรทจุริตคอรร์ัปชนั หรือเร่ืองอ่ืนใด โดยบริษทั

ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรดแูลขอ้รอ้งเรียน/เบำะแสของกำรกระท ำผิด และกำรคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู โดยจัดใหม้ี

มำตรกำร ระเบียบ แนวทำง ขั้นตอนปฏิบัติประกอบนโยบำยฯ ท่ีเพียงพอต่อควำมเสี่ยง กรณีท่ีเกิดเร่ือง

รอ้งเรียน บริษัทมีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเร่ืองรอ้งเรียนอย่ำงชัดเจน มีกำรเก็บรักษำ

ขอ้มูลท่ีไดร้ับแจง้เป็นควำมลับ และจะแจง้ผลกำรด ำเนินกำรใหร้ับทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร  ผูท่ี้สนใจ

สำมำรถอ่ำนนโยบำยกำรดแูลขอ้รอ้งเรียน/เบำะแสของกำรกระท ำผิด และกำรคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู ไดบ้น

เว็บไซตบ์ริษทั www.thaire.co.th หวัขอ้กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

 จัดใหม้ีระบบกำรตรวจสอบภำยใน ด ำเนินกำรโดยฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ซ่ึงเป็นหน่วยงำนอิสระ ท ำหนำ้ท่ี

ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของทกุหน่วยงำนใหเ้ป็นไปตำมระเบียบท่ีวำงไว ้เช่น ระบบควบคมุภำยใน ระบบ

บัญชี-กำรเงิน กำรจัดซ้ือจัดจำ้ง กำรจัดท ำสญัญำ เป็นตน้ ทั้งนี้ เพ่ือป้องกนัและติดตำมควำมเสี่ยงจำกกำร

ทจุริตและคอรร์ปัชนั 

 จัดใหม้ีกำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อพิจำรณำกำรก ำกบัดแูล ควบคมุ และติดตำมรำยงำน

ควำมคืบหนำ้กำรบริหำรควำมเสี่ยงหลักในเร่ืองต่ำงๆ รวมถึงกำรป้องกันและติดตำมควำมเสี่ยงจำกกำร

ทจุริต เป็นประจ ำทกุไตรมำส 
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 การสื่อสารและการฝึกอบรมพนกังาน 

 ในปี 2563 บริษทัไดส้ื่อสำรนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี จริยธรรมทำงธรุกิจ นโยบำยและมำตรกำร

ตอ่ตำ้นคอรร์ัปชนั นโยบำยกำรดแูลขอ้รอ้งเรียน/เบำะแสของกำรกระท ำผิด และกำรคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู 

ใหก้ับพนกังำนโดยกำรจัดอบรมขึ้นในวันท่ี 17 ธนัวำคม 2563 พรอ้มกำรสื่อสำรผ่ำนระบบอินทรำเน็ต 

และประกำศทำง E-mail ใหพ้นกังำนรบัทรำบ  

นอกจำกนี้ บริษทัไดส้ื่อสำรนโยบำยดังกล่ำวไปยังผูม้ีส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ลกูคำ้ คู่คำ้ เจำ้หนี้ นกัลงทนุ 

ผ่ำนชอ่งทำงตำ่งๆ ไดแ้ก่ ส่งหนงัสือถึงคู่คำ้เพ่ือขอควำมร่วมมือปฏิบัติตำมนโยบำยและมำตรกำรตอ่ตำ้น

คอร์รัปชัน เปิดเผยขอ้มูลบนเว็บไซต์บริษัท ทั้งนี้ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติแก่ผูเ้กี่ยวขอ้ง และ

ก ำหนดใหพ้นกังำนทกุคนตอ้งปฏิบตัติำม 

 บริษทัจดัใหม้ีชอ่งทำงกำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิด มีกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำร

ต่อตำ้นกำรทจุริต โดยฝ่ำยปฏิบัติตำมกฎหมำย ท ำหนำ้ท่ีติดตำมกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำร

ทจุริต และรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบหำกมีกำรทจุริตคอรร์ปัชนัเกิดขึน้ในองคก์ร  

แนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทจุรติ 

ทั้งนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบไดจ้ดัใหม้ีกำรด ำเนนิกำรตำมวิธีท่ีเหมำะสมและเพียงพอ เพื่อสอบทำนควำม

เหมำะสมของกำรปฏิบตัติำมแบบประเมนิตนเองเกี่ยวกบัมำตรกำรตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชนัของบริษทั  

นอกจำกนี้ บริษัทมีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบระบบกำรควบคุม

ภำยใน รวมทั้งมีกำรประเมินประสิทธิภำพ

และควำมเพียงพอของกำรควบคมุภำยใน

ของแตล่ะหนว่ยงำน โดยยึดหลกักำรก ำกบั

ดแูลกิจกำรท่ีดี และนโยบำยกำรต่อตำ้น

กำรทุจ ริต และ ให้ข ้อ เสนอแนะอย่ ำง

ต่อเนื่อง โดยด ำเนินกำรตรวจสอบตำม

แผนกำรตรวจสอบประจ ำปี และรำยงำน

ผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 

 มีกำรก ำหนดบทลงโทษไวอ้ย่ำงชัดเจน ทั้งบทลงโทษทำงวินัยตั้งแต่กำรท ำจดหมำยตักเตือนจนถึงขั้น

ยกเลิกสัญญำว่ำจำ้ง และกำรลงโทษตำมกฎหมำย คือ กำรฟ้องรอ้งด ำเนินคดีตำมกฎหมำย ทั้งนี ้

พนกังำนทกุคนไดร้ับทรำบเกี่ยวกับบทลงโทษท่ีจะเกิดขึ้นหำกมีกำรฝ่ำฝืน ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำร กำร

อบรม ภำยในบริษทั และกำรปฐมนเิทศพนกังำนใหม่  
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GRI Index 

GRI Standard Disclosure 
Page 

Omission/ Note 
SD Report Annual Report 

GRI 102: General Disclosure 

Organizational  Profile 

102-1 Name of the organization P.5 P.26 , 208  

102-2 Activities, brands, products, and services P.5 P.26-31  

102-3 Location of headquarters P.5 P.208  

102-7 Scale of the organization   P.56  

102-9 Supply chain P.16   

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain    P.27-28  

102-11 Precautionary Principle or approach   P.39-44  

102-13 Membership of associations     P.38 P.79  

Strategy  

102-14  Statement from senior decision-maker   P.1-3 P.3-5  

Ethics and integrity  

102-16  Values, principles, standards, and norms of behavior     

Company Website: https://investor-

th.thaire.co.th/misc/cg/20200409-thre

-business-ethics-th.pdf 

102-17  Mechanisms for advice and concerns about ethics  P.39 P.80 

Company Website: https://investor-

th.thaire.co.th/misc/cg/20200409-thre

-policy-complaint-th.pdf 

Governance  

102-18  Governance structure    P.11-21, 60-64  

15 
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GRI Stand-

ard 
Disclosure 

Page 
Omission/ Note 

SD Report Annual Report 

Stakeholder engagement  

102-40  List of stakeholder groups   P.14-15 P.75-79  

102-42  Identifying and selecting stakeholders   P.14-15   

102-43  Approach to stakeholder engagement   P.14-15   

102-44  Key topics and concerns raised   P.14-15   

102-50  Reporting period    P.4   

102-51  Date of most recent report   P.4   

102-52  Reporting cycle   P.4   

102-53  Contact point for questions regarding the report   P.4   

102-55  GRI content index   P.41-42   

Energy  

302-1  Energy consumption within the organization   P.33-34   

302-4  Reduction of energy consumption   P.33-34   

Employment  

401-2  
Benefits provided to full-time employees that are not provided 

to temporary or part-time employees   
 P.56-57  

Occupational Health and Safety  

403-6  Promotion of worker health  P.29   
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บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จำกัด (มหาชน)
48/22-24 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท : 0-2660-6111, 0-2666-8088 โทรสาร : 0-2660-6100, 0-2666-8080


